
،  ، يف النصف ؟ ما هي يف النصف أتعرف الثنية من الرباعية ؟ ما هي الثنية ؟ كلها يف الواجهة حىت الرباعية

مها السنان املتالصقني ؟  ؛ طيب أعلمنا ن باللمس الثنية ما هي بالنصف؛ ألما ثنيتان كل واحدة يف جانب

السنان املتالصقان مها الثنايا وما وراءمها الرباعية؛ إذا ال تؤخذ الثنية بالرباعية وال العكس لعدم التماثل  ، هذه ثنايا

، على كل حال ما هي مشكلة السن  أخذناها أو ال ؟ ما أخذنا السن ؟ أخذناها الجروح قصاص )) (( .

الجروح  (( كن يؤخذ بالربد، باملربد .واضح وبيننا أنه كيف يؤخذ السن بالسن إذا كان جزءا؛ وقلنا لكم مي

؛ فاجلرح يف  ذكرنا لكم أنه ال جرح ميكن فيه القصاص إال اجلرح الذي ينتهي إىل عظم وإال فال ميكن قصاص ))

، اجلرح يف الرأس قبل الوصول إىل العظم ال ميكن، ال ميكن القصاص يف اجلروح إال إذا انتهت إىل  البطن ال ميكن

، القطع يف اليد والقطع يف الرجل ورمبا نأخذ إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد ألن يف اآلية  القطعبقي علينا  عظم.

؛ فإذا  يعين أنه يقتص من اجلاين مبثل ما جنا على اين عليه الجروح قصاص )) ((مث قال:  فيها فوائد كثرية .

،  نب األيسر يقتص منه يف اجلانب األيسرجرح يف جانب الرأس األمين يقتص منه يف جانب الرأس األمين، يف جا

 أي بالقصاص؛ وهذا حيتمل معنيني فمن تصدق به )) فمن تصدق به فهو كفارة له )) (( ((قال:  وهلم جرا .

؛  ؛ املعىن األول أن يتصدق اين عليه بالقصاص فال يقتص من اجلاين ويكون هذا كفارة له ألن الصدقة كفارة

صاص مبعىن بذله أي بذل نفسه ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له ألنه إذا اقتص منه يف الثاين تصدق به أي بالق

هلا معنيان؛ املعىن األول  أيش ؟  فمن تصدق به )) ((؛ أفهمتم اآلن ؟ إذا  الدنيا مل يلحقه اجلاين به يف اآلخرة

أما كونه   كفارة له ))فهو   (( ؛ والثاين تصدق به أي بذل نفسه ليقتص منه . تصدق بالقصاص أي عفا عنه

كفارة للمتصدق الذي هو جمين عليه فظاهر ألنه أحسن إىل أخيه وتصدق عليه بأعز شيء عليه وهو نفسه إذا  

؛ فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه كفارة  ذلك بالنفس ؛ وأما كونه كفارة للجاين فألنه سلم نفسه بسهولة كان

فهو كفارة  ((؛  ، عقوبة الدنيا واآلخرة  تعاىل على اإلنسان عقوبتنيجلرميته وجنايته وال يؤاخذ به إذ ال جيمع اهللا

؛ ألن الشيء إذا غط آثاره  مأخوذة من الكفر وهو السرتوالكفارة  . ملن ؟ للمتصدق سواء هذا أو هذا له ))

؛ ألن  ة، وكان للقتل كفار  ، وكان للظهار كفارة ؛ ولذلك كان لليمني كفارة شيئا بشيء آخر صار كالساتر له

نقول  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظالمون )) (( هذه تسرت ما حيصل من آثام الذنوب ومتحوها .

، هل املراد من مل حيكم مبا أنزل اهللا من اليهود أو هو عام ؟ يف هذا  يف هذه اجلملة كما قلنا يف اجلملة األوىل

؛ وعلى هذا القول ميكن أن نقول يلحق  ألن سياق اآليات فيهم؛ منهم من قال إا يف اليهود  قوالن للمفسرين

؛ والقول الثاين يف املسألة أن اآلية عام يف كل من مل حيكم مبا أنزل  م من فعل ذلك من املسلمني بطريق القياس

ول اهللا فهو ظامل، فهو ظامل سواء كان من املسلمني أو كان من اليهود أو غريهم؛ وهذا يساعده اللفظ واأل



فالكالم عن اليهود ولكن احلكم يف احلقيقة ال خيتلف  )) كتبنا عليهم فيها  و ((يساعده السياق ألن اهللا قال: 

ألننا نقول إن مشله اللفظ فقد مشله احلكم بدليل لفظي وإن مل يشمل  ؛ فيمن مل حيكم مبا أنزل اهللا من املسلمني

هم ضمري فصل، وضمري  فأولئك هم الظالمون )) ((له: وقو  فقد مشله احلكم بالدليل املعنوي وهو القياس .

؛ فإذا قلت:  الفصل حرف ال حمل له من اإلعراب لكن يؤتى به للفصل بني الصفة واخلرب أي بني النعت واخلرب

؛ فإذا  ؛ تريد أن خترب عنه بأنه الفاضل فإنه حيتمل أن تكون الفاضل نعتا لزيد واخلرب مل يأت بعد زيد الفاضل

 ، وفائدة أخرى التوكيد ؛ وفائدته ما ذكرناه ؛ تعني أن يكون خربا وهلذا مسي ضمري فصل د هو الفاضلقلت: زي

هل ال يوجد أحد ظامل إال هؤالء بناء على أن  فأولئك هم الظالمون )) ((هل نقول  . ، وفائدة الثالثة احلصر

هذا حصر نسيب أي فأولئك هم الظاملون يف عدم تطبيق ما ذكر يف  ، فاجلواب ال ضمري الفصل يفيد احلصر ؟

فمن أظلم ممن افترى على  ((اآلية وإال فإن الكافرين هم الظاملون واملفرتي على اهللا كذبا ظامل وهو أظلم الناس 

وكتبنا عليهم  ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها: أن اهللا فرض على اليهود القصاص . اهللا الكذب ))

بأنه اين  فمن تصدق به فهو كفارة له )) ((لكن إذا قال قائل: كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله:  . )) فيها

، هذه األمة رخص اهللا هلا يف القصاص  نقول نعم فرض اهللا عليهم القصاص أو العفو جمانا يعفو عن اجلاين ؟

؛ وقد ذكر بعض العلماء أن  حلمد هللا من سعة شريعة هذه األمة، كل هذه وا والعفو جمانا وأخذ الدية واملصاحلة

اليهود يفرض عليهم القصاص، القصاص فرض عليهم والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم حىت قيل إن من 

؛ والشك أن هذا فيه نوع من اإلضالل  أصول شريعتهم أن من ضربك على اخلد األمين فقدم له اخلد األيسر

 ندري عن صحة هذه املقالة فاهللا أعلم ؛ لكن يقال إن اليهود يفرض عليهم القصاص لكن على كل حال ال

، طغاة، بغاة، وال يليق م إال أن يقتل القاتل، إال أن يقتل القاتل حىت  ؛ ألن اليهود عتاة والعفو على النصارى

، بين نظري يرون أم أشراف  ريظةمن فوائد هذه اآلية الكرمية: قبح ما فعله بين نظري مع بين ق يكون ذلك نكاال.

؛ ولذلك إذا قتل النظريي قرظيا فإنه ال يقتل به وإذا قتل القرظي نظرييا فإنه يقتل به ـ سبحان اهللا ـ كلهم  اليهود

، وإذا قتل النظريي قرظيا فله نصف الدية إذا مل يقتص وإن كان العكس فله  يقول هذا أشرف وأفضل يهود لكن

ولو  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القصاص ثابت يف النفوس ا ذكر املفسرون يف هذا املوضع .الدية الكاملة هكذ

؛ من أين يؤخذ ؟ وهلذا لو أن رجال  اختلف الناس يف السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغري ذلك

؛ وذلك  باالختالف يف هذه األشياءألنه ال عربة ؛ شابا عاملا كرميا حسيبا قتل طفال يف املهد فإنه يقتل به 

ومن فوائدها: جريان  . العين بالعين )) ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: جريان القصاص يف األعني للعموم.

 ((؛ لقوله:  ومن فوائدها أيضا: جريان القصاص يف اآلذان . األنف باألنف )) ((؛ لقوله:  القصاص يف اآلناف



؛ بقي  ؛ كم هذه من عضو ؟ أربعة ، بني األسنان من فوائدها: جريان القصاص بالسنو  . األذن باألذن ))

أعضاء منها اليدان والرجالن واللسان وغريها من األعضاء؛ هل احلكم فيها كاحلكم يف هذه ؟ اجلواب نعم احلكم 

ف واألذن والسن لعلهم ؛ وإمنا ذكر اهللا هذه األعضاء العني واألن فيها كاحلكم يف هذه بالقياس اجللي الواضح

، أقول لعل وال أجزم ذا ألن اهللا  أعين اليهود خيالفون يف القصاص ذه األشياء فنص عليها لوقوع املخالفة فيها

، يؤخذ اخلنصر  باإلصبع اإلصبع، فمثال  أعلم مبا أراد يف كتابه لكن نعلم أن ما سواها من األعضاء تكون مثلها

؛ لكن  ، وهلم جرا ، الذراع بالذراع ، الكف بالكف وما بينهما كذلك، القدم بالقدم واإلام باإلام ، باخلنصر

هل يشرتط أن يكون القطع من مفصل أو ال يشرتط ؟ يف هذا خالف بني العلماء منهم من قال البد أن يكون 

لذراع مفصله أيش ؟ املرفق من ؛ انتبه ! فمثال ا القطع من مفصل وإذا مل يكن من مفصل فال قصاص مطلقا

الذراع من النصف، اجلاين قطع الذراع من النصف  ؛ فإذا قطع اإلنسان جهة العضد والكف من جهة اليد

؛ حىت لو قال اين  ؛ فعلى قول من اشرتط أن يكون القطع من مفصل ؟ ال يقبل فالقطع اآلن ليس من مفصل

ال مثال اقطعوا ، حىت لو ق ن الزائد ؛ ال يقطع لعدم توفر الشرطعليه اقطعوا هذا الرجل من الكف وأنا سامح ع

القصاص  ؛ ولكن الصواب أن يقال بل يقطع لوجوب ؛ يقولون ال يقطع زائد أرضى ذا من الكف وأعطوين

، قد يكون اين  وهل القصاص يكون بالنسبة أو باملساحة ؟ يكون بالنسبة لكن بشرط أن ميكن القصاص .

طويلة ولو أخذناها باملساحة لزم أن نأخذ كل ذارع اجلاين ولكن إذا كان القطع من نسبة قلنا خذ عليه ذراعه 

؛ فإذا مل ميكن فالصواب أن للمجين عليه  ؛ هذا هو القول الراجح ، وإذا كان من الثلث قلنا خذ الثلث النسبة

؛ ألن اهللا تعاىل أمر  القول الراجح ، هذا هو الزائد أيضامما دونه من املفصل وله أن يطلب أن يطلب القصاص 

؛ ومن باب  نقول له احلق يف ذاك اقطعوه من الكف والزائد أعطوين ؛ فإذا قال اين عليه بالعدل وهذا هو العدل

؛ ودليلنا يف هذا الذي رجحناه قول اهللا  أوىل إذا قال اقطعوه من املفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أوىل

إذا قطع ذكر اإلنسان يقطع  فمىت أمكن العدل وجب األخذ به . إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان )) ((تعاىل: 

إذا قدر أن املقطوع ذكره عقيما كان عقيما والقاطع سليم هل يقطع أو ال ؟ املقطوع  ذكره أو ال ؟ يقطع ذكره .

قطع أذن األصم وهو يسمع  ، لو أن شخصا ، نظريه أذن األصم عقيم والقاطع سليم يقطع أو ال ؟ يقطع

القاطع فإا تقطع أذنه ألن نفس العضو هو العضو؛ والعقم شيء زائد خبالف األشل والصحيح فاألشل 

ومن  مثل لو قطع يدا شالء وهو سليم اليد فإا ال تقطع بفوات املنفعة يف األول وهي أمر مهم . والصحيح

الجروح  : ((االقتصاص فيها فاحلكم ثابت القصاص؛ لعموم قولهفوائد اآلية الكرمية: أن مجيع اجلروح إذا أمكن 

، وهذا  وكان السابقون من العلماء يقولون إنه ال ميكن القصاص باجلروح إال إذا انتهى اجلرح إىل عظم قصاص ))



؛ لكن يف وقتنا احلاضر ميكن أن يقتص من اجلرح مبا دون الشعرة يف أي موضع   هو منتهى العلم يف ذاك الوقت

إن اهللا يأمر بالعدل  ((؛ ودليلنا هذه اآلية العظيمة وهي:  ؛ فإذا أمكن القصاص وجب القصاص كان

؛  اختلف فيها العلماء غري اجلروح هل يقتص فيها كاللطمة والضربة بالعصا وما أشبه ذلك ؟ . واإلحسان ))

ىل ويل األمر يقدر ما يراه مانعا من ؛ لكن يؤخذ منه احلق العام ويكون أمره إىل من ؟ إمنهم من قال إن الالطم 

؛ ما تقول يا عقيل ميكن وال ما ميكن ؟ ما ميكن ؟ أليش  ؛ وعللوا ذلك بأنه ال ميكن القصاص يف اللطم العدوان

،  ؟ ألن ربطها يف الشدة والقوة أو بالعكس صعب جدا وأيضا رمبا يكون جمين عليه يده كبرية وذاك يديه صغرية

عليه أصابت الضربة نصف خده والثاين يده كبرية إذا ضربه حتيط بكل اخلد فيختلف احلكم هذا ملا ضرب اين 

ألن مسألة الضربة واللطمة وما  ؛ ؛ لكن بعض العلماء يقول إن القصاص ممكن يعين معناه أنه ال ميكن القصاص

 ؛ يصيبه من اإلذالل واإلهانة أشبه ذلك ليس اإلنسان يريد أن يتشفا مبا يصيبه من األمل وإمنا يريد أن يتشفا مبا

، لكن إذا كانت املسألة  وضربه على وجهه بقوة يقول يال قصاص ؟ أجيبوا ؟ ال وهلذا لو كانت املسألة من باب

، اللطمة ما مهته غاية ما هنالك إنه تفرغ الدم مث  ، فيقول أنا يهمين من باب املغالبة فالشك أن يف اللطمة إذالال

 ؛ لكن يهمين أنه أذلين فأنا أريد أن أذله الضرب يتفرغ يكون حمل ضربه أبيض أحيانا مث رجع، الدم من شدة رجع

؛ فعلى كل حال يف هذه احلال ينبغي أن يقال إنه ينظر إىل رأي القاضي والقاضي إذا رأى أن يف إهانة املعتدي 

ا هل يقتص منها ؟ نقول أما كذلك بالنسبة للعصا، ضربة بالعص ولو بضربة خفيفة نوعا من التشفي فليفعل .

؛ وأما أن يضربه بسوط دقيق مث يأيت خبشبة  بالعصا الذي ضربه به فهذا ميكن لكن يبقى النظر يف شدة الضربة

؛ يبقى النظر فيما إذا ضربه مبثل ما ضربه به؛ فهل ميكن القصاص أو ال ميكن ؟  ، هذا ال ميكن يريد أن يقتص

 ، املهم أن يذله . ، أنه ليس املهم أن يضربه مبا يؤذيه أو ما أشبه ذلك ينبين هذا على أيش ؟ على ما سبق

هذه فيها  ؟ هل يقتص منه بشق ثوبه ، مسألة الثوب لو شق ثوب إنسان وممكن يتعرض أيضا ملسألة الثوب

ستفاد ، إن أتلفه حىت ال ي ، إذا شق ثوبه ضمنه إما باملثل وإما بالقيمة ؛ من العلماء من يقول ال خالف أيضا

؛ الذين قالوا  ، وإن شقه شقا ميكن انتفاعه مع وجوده فإنه يقوم منه فباملثل إال على املذهب كما عرفتم

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  ((بالقصاص مبثل الضربة واللطمة وشق الثوب استدلوا بالعموم عموم اآليات 

؛ والذين منعوا قالوا إن هذا ال ميكن  قبتم به ))وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو  بمثل ما اعتدى عليكم )) ((

 ؟ ؛ إذا قلنا بالقول الراجح إنه جيوز أن يشق ثوبه كما شق ثوبه فهنا سؤال فيه القصاص ألنه صعب تقدير

وأحدمها ، أو أحدمها من نوع الطيب أوكالمها جديد  السؤال األول إذا اختلف الثوبان أحدمها جديد والثاين قدمي

ترجع إىل ما ذكرنا وهو هل الذي طلب القصاص أراد املبادلة و  اجليد والثاين من نوع الرديء هل يفعل ؟من نوع 



؛ وبناء على ذلك نقول له أن  ، الغالب أنه الثاين املعاوضة ؟ أو أراد إذالل الذي شق ثوبه ؟ الغالب أنه الثاين

السؤال الثاين: إذا قلنا بذلك فهل يقدر  ووصفا . يشق ثوبه ولو كان ثوب اجلاين أعلى من ثوب اين عليه قدرا

ما الفرق بني النسبة واملساحة ؟ يعين لو كان اين عليه ثوبه طويل ؟ اجلاين  بالنسبة ؟ بالنسبة ؟ الو  ؟ من مساحة

غري , عليه ثوبه قصري، الذي ثوبه ص؛ ال، بالعكس اجلاين ثوبه طويل واين  ثوبه قصري  و اين عليه ثوبه طويل

؛ إذا البد أن نقول بالنسبة ألننا لو قلنا باملساحة مل نتمكن من أيش ؟ من  خيلوا منه مساحة وذاك يكون قليال

ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على تسليم اجلاين نفسه للمجين عليه أو أولياءه إن كان بالقتل؛ لقوله:  املماثلة .

  . فمن تصدق به فهو كفارة له )) ((

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف  ((؛  باهللا من الشيطان الرجيمأعوذ  

واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهللا 

  . فأولئك هم الظالمون ))

  ؛ أخذنا من فوائد هذه اآلية ؟ بقيت الفوائد ، إىل ؟ اجلروح أخذنا فوائدها ؟  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

، ما ذكرنا هذا ؟ يعين قصدنا أنه سواء ينتهي إىل عظم أو ال ينتهي إىل  من فوائدها: إثبات القصاص يف اجلروح

كل حال العبارة   على عظم خالفا ملن قال إنه ال قصاص يف اجلرح إال ما انتهى إىل عظم ؛ هذه يف الشرح .

فمن  ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على العفو عن اجلاين للفائدة السادسة اليت ذكرا تكفي .

فإن قال  ، وأن ذلك يكون كفارة له . ومن فوائدها: حث اجلاين على تسليم نفسه . )) تصدق به فهو كفارة له

 ء املقتول فما احلكم بالنسبة املقتول الذي قطع عليه القاتل حياته ؟قائل: هو صار كفارة له باعتبار حق أوليا

فاجلواب إذا علم اهللا من صدق توبة القاتل فإن اهللا سبحانه وتعاىل يتحمل عنه حق املقتول، يتحمل عنه حق 

ولئك هم فأ ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو ظامل املقتول فريضيه .

؛ لكن يقال جيب عليه إذا  ومن فوائدها: أن من مل يعلم حكم اهللا فحكم جهال منه فليس بظامل )). الظالمون

 فأولئك هم الظالمون )) ((فإن قال قائل: هل بني هذا الوصف  علم أن يرجع إىل احلق وحيكم مبا أنزل اهللا .

هل بينهما تعارض مبعىن هل مها متباينتان أو مدلوهلما  فأولئك هم الكافرون )) ((وبني قوله يف اآلية السابقة 

؛ فمن قال إما  ؛ ومنهم من قال إن مدلوهلما واحد فاجلواب أن من العلماء من قال مها متباينتان واحد ؟

 متباينتان واحد قال يف األوىل إذا كان احلامل للحاكم بغري ما أنزل اهللا العدول عما أنزل اهللا وأن غريه خري منه

؛ وأما من  ؛ لكن عدم حكمه دليل على ما يف قلبه ، هذا كافر وسواء حكم أم مل حيكم ، فهذا كافر لإلنسانية

حكم وهو يعتقد أن حكم اهللا هو احلق وهو أنسب للعباد من حكم الطاغوت لكنه أراد أن يعتدي على احملكوم 



 ما متفقتان وال تباين بينهما فيقول إن الكافر ظامل؛ أما من قال إ ، فهذا ظامل عليه لعداوة بينه وبينه فهذا ظامل

وعلى هذا فالوصفان متفقان على موصوف واحد لكن  والكافرون هم الظالمون )) ((؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

,  )) وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ... ((مث قال اهللا تعاىل:  األول أظهر وأن لكل وصف حمال خاصا .

ألن املتبع آلثار  ؛ ، مأخوذ من القفاه أي أرسلنا عيسى بن مرمي قافيا ملن سبقه أي متبعا ملن سبقه ))وقفينا  ((

وهو  بعيسى بن مريم )) (( أي على آثار الرسل السابقني .قفينا على آثارهم )) و  ((، من سبقه ميشي يف قفاه

؛ ونسب  آخر أنبياء بين إسرائيل وليس بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول وهلذا جعله قافيا ملن سبقه

حال من عيسى يعين حال كونه مصدقا ))  مصدقا لما بين يديه من التوراة )) (( (( ؛ ألنه ليس له أبإىل أمه 

املعىن األول أنه يصدق التوراة ويقول  يديه من التوراة له معنيان: مصدقا ملا بني يديه من التوراة؛ وتصديقه ملا بني

 ((وقوله:  واملعىن الثاين أنه يصدق خربها حيث كان عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم مذكورا فيها . إنه حق .

الصالة والسالم وهي الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى عليه  من التوراة )) ((؛  أي مبا سبقه لما بين يديه ))

أعطيناه اإلجنيل زائدا على تصديق ما بني يديه من التوراة؛ فتكون شريعة عيسى مكونة  وآتيناه اإلنجيل )) (( .

من شريعة التوراة وشريعة اإلجنيل وهلذا ال يعترب اإلجنيل كتابا مستقال بل هو تابع للتوراة ليس فيه من األحكام إال 

أي  ونور )) ((،  أي علم هدى )) ((،  أي يف اإلجنيل فيه )) (( ص وعرب .شيء قليل لكن غالبه مواعظ وقص

هذه عائدة مصدقا ))  ((قوله:  ومصدقا لما بين يديه من التوراة )) (( ، أي أثر نافع يستنري به القلب. أثر

عائدة على عيسى فيكون عيسى مصدقا ملا بني يديه من  ومصدقا لما بين يديه )) ((، واألوىل  على اإلجنيل

، وجعل اهللا  أي وجعلنا وهدى وموعظة للمتقين )) (( التوراة وكذلك الكتاب الذي نزل عليه وهو اإلجنيل .

؛ أما األحكام فغالبها  ؛ وهلذا أكثر ما فيه املواعظ والعرب والقصص سبحانه وتعاىل هذا اإلجنيل هدى وموعظة

؛ املوعظة ما تتعظ به القلوب وهو اإلخبار  هو العلم هدى )) ((أوال  للمتقين )) ((وقوله:  التوراة .مستمد من 

وعظنا  (كما كان الصحابة يقولون:   ، فكل خرب قرن بالرتغيب والرتهيب فإنه موعظة املقرون بالرتغيب والرتهيب

للمتقين  ((وقوله:  . وذرفت منها العيون )رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب 

، ومسي التقوى ألن اإلنسان يتقي  ؛ وتقوى اهللا تعاىل هي امتثال أمره واجتناب يه أي الذين اتقوا اهللا عزوجل ))

 ((؛ لقوله:  ؛ منها: أن عيسى عليه الصالة والسالم آخر األنبياء ففي هذه اآلية فوائد ا عذاب اهللا تعاىل .

وليس بعده نيب يقفوه إال حممد بن عبد اهللا اهلامشي القرشي عليه الصالة  على آثارهم بعيسى بن مريم )) وقفينا

؛ ألن اهللا تعاىل ينسب إىل أمه ألنه  من ليس له أب ينسب إىل أمه من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن والسالم .

 ه أمثلة منها: أن يزين رجل بامرأة فتأيت منه بولدفإن قال قائل: ما مثال الذي ليس له أب ؟ قلنا ل ليس له أب .



فال ينسب إىل الزاين وال يرث  للعاهر الحجر ) (، فهنا الولد ليس للزاين؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ومنها: أن يالعن الرجل  ؛ املهم أن هذا ليس له أب . منه وال يرثه الزاين وال يتحمل عنه العقد وال غري ذلك

واختلف  ؛ فحينئذ يكون له أم وليس له أب . مرأته الامه إياها بالزنا وينتفي من ولدها فيقول ليس الولد منها

العلماء رمحهم اهللا فيما لو استلحق الزاين الولد املخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به أو ال ؟ فمنهم 

ومنهم من قال بل يلحق به إذا مل )  وللعاهر الحجر (م: من قال إنه ال يلحق به لعموم قوله عليه الصالة والسال

؛ وهذا هو القول الراجح،  يكن له منازح ألنه ولده قدرا وليس له منازح شرعا فيلحق به شرعا كما هو منه قدرا

وأن الزاين إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه وليس له منازح فإنه يلحق به؛ وال ينايف هذا قول النيب صلى اهللا 

ألن احلديث صريح يف أن هناك نزاعا بني صاحب الفراش  الولد للفراش وللعاهر الحجر ) (عليه وآله وسلم: 

، ليس  فإذا كانت امرأة بكرا زىن حبرج هل هناك فراش ؟ ال راش وللعاهر الحجر )الولد للف (والزاين وهلذا قال: 

؛ لكن مجهور العلماء على أن ولد الزنا ال يلحق الزاين  هناك فراش واستلحق الولد الزاين فإنه ال مانع أن يلحق به

ثاين أنه إذا استلحقه الزاين وال ؛ وأن القول ال ) للعاهر الحجر (؛ وكما علمتم أم استدلوا بعموم  ولو استلحقه

معارض له فإنه يلحقه وأجيب عن هذا احلديث بأن احلديث ظاهر يف أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعاهر 

 ((؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األنبياء عليهم الصالة والسالم يصدق بعضهم بعضا احلجر .

؛ ألنه شهد ا أحد الرسل أويل  ومن فوائدها: ثبوت نزول التوراة وأا حق . التوراة ))مصدقا لما بين يديه من 

؛  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عيسى عليه الصالة والسالم أنزل عليه الكتاب وهو اإلجنيل العزم بأا حق .

فإن قال قائل: هل اإلجنيل املوجود  . وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس )) ((وهو صريح قوله تعاىل: 

؛ ألن النصارى وكذا اليهود  فيهما ، فيه  فاجلواب: ال  اآلن يف أيدي النصارى هو اإلجنيل الذي نزل على عيسى؟

قل من أنزل  ((ـ وهم أخبث من النصارى يف اجلرأة على اهللا ـ حرفوا يف التوراة واإلجنيل وكما قال عزوجل: 

  وسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))الكتاب الذي جاء به م


